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Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriui
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ PROGRAMŲ VYKDYMO ATASKAITA
2022-01-___ Nr.
I SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
1. Įstaigos misija ir strateginis (-iai) tikslai (-ai)
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklos tikslas – vykdyti laisvės atėmimo
bausmes.
2. Kalėjimų departamento strateginio veiklos plano elementai:
2.1. Strateginis tikslas: „Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga“,
kodas 03.
2.2. Programos pavadinimas: Bausmių sistema, kodas 03 001.
2.3. Programos tikslo pavadinimas:
2.3.1. Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą, kodas 01.
2.4. Programos uždavinio pavadinimas:
2.4.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, kodas 01-02.
2.5. Programos priemonės pavadinimas:
2.5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, kodas 01-02-01.
2.5.2. Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas, kodas 0102-08.
2.5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, kodas 01-03-01.
2.5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, kodas 01-03-02.
2.5.5. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
prevenciją, profilaktiką ir gydymą, kodas 01-03-04.
2.5.6. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, kodas 01-03-05
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Uždavinys 01-02 – Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0102-01 Nuteistųjų įgijusių specialybę, skaičius (vnt.) – 170, ataskaitinio
laikotarpio įvykdymas – 41.
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 52,
ataskaitinio laikotarpio įvykdymas – 46,6.
P-03 001-0102-03 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 54,
ataskaitinio laikotarpio įvykdymas – 51,7.
P-03 001-01-02-04 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių
socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius , ne mažiau kaip – 150, ataskaitinio laikotarpio
įvykdymas – 648.
P-03 001-0102-06 Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų skundų mažėjimas
(skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų), vnt. – 45, ataskaitinio laikotarpio įvykdymas –
104,1.
P-03 001-0102-07 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų
priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną įstaigose taikomos
psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis, (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų
skaičiaus) – 55, ataskaitinio laikotarpio įvykdymas – 19,6.
Vykdant priemonę 01-02-01 „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“.
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas - 600,00 tūkst. Eur.
Vykdyti veiksmai:
Užtikrinti ir parengti nuteistųjų ir suimtųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų
realizavimo pataisos įstaigoje tvarką
Parengti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patariamosios komisijos
nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių ir kitais klausimais nuostatai.
Siekiant užtikrinti nuteistųjų ir suimtųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo
pataisos įstaigoje tvarką, parengti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patariamosios
komisijos nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių ir kitais klausimais nuostatai (2021-04-22
Nr. V-269).
Organizuoti atkuriamojo teisingumo priemonių plėtojimą įstaigoje
Mediacijos taikymui atrinktų ir perduotų Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriams
atvejų skaičius – ne mažiau kaip po 1 kiekviename sektoriuje.
Ataskaitinio laikotarpio metu atrinktų ir perduotų Lietuvos probacijos tarnybos
mediatoriams atvejų skaičius – 19.
Užtikrinti nuteistųjų diagnostinio vertinimo kokybės gerinimą
Organizuotos supervizijos Resocializacijos skyriaus specialistams dėl teisės pažeidėjo
vertinimo metodikos OASys taikymo – ne mažiau 3.
Supervizijos organizuotos: 2021 m. gegužės 18 d. Resocializacijos skyriaus specialistams,
atliekantiems funkcijas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrajame sektoriuje.
Supervizijoje dalyvavo 9 specialistai; 2021 m. birželio 9 d. Resocializacijos skyriaus specialistams,
atliekantiems funkcijas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiajame sektoriuje.
Supervizijoje dalyvavo 8 specialistai; 2021 m. birželio 15 d. Resocializacijos skyriaus
specialistams, atliekantiems funkcijas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Pirmajame
sektoriuje. Supervizijoje dalyvavo 5 specialistai.
Organizuoti ir vykdyti Resocializacijos skyriaus specialistų rengiamų pakartotinio
nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų ir parengtų socialinio tyrimo išvadų atitikties kokybei
patikrinimus
Atliktų atitikties kokybei patikrinimų skaičius – ne mažiau 12.
Ataskaitinio laikotarpio metu atliktų patikrinimų skaičius – 19.
Informacinės sistemos E-OASYS funkcionalumo plėtra
1. Užtikrinta naudojimosi E-OASYS sistema apimtis, užtikrinant 100% naujai atvykusių
nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų rengimą elektroninėje versijoje.
100 proc. užtikrinamas naujai atvykusių nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų
rengimas elektroninėje versijoje.
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2.Pateiktos savalaikės pastabos /pasiūlymai Kalėjimų departamentui dėl sistemos funkcijų
plėtros.
Pasiūlymai pateikti 2021-09-24, išsiųsta DVS priemonėmis, reg. Nr. 14-9122.
Užtikrinti tinkamas nuteistųjų/suimtųjų užsieniečių laisvės atėmimo bausmės
atlikimo sąlygas
1. Pateikta kalinamiems užsieniečiams teikiama informacija apie kalinimo sąlygas
Lietuvoje, kt. aktuali teisinė informacija (anglų ir rusų k.) (Gavus iš KD).
Ataskaitinio laikotarpio metu informacija iš KD gauta nebuvo.
2.Organizuota psichosocialinė pagalba nuteistiesiems užsieniečiams.
Esant poreikiui, nuolatos užtikrinamas nuteistųjų užsieniečių konsultavimas.
Organizuoti registrų, informacinių sistemų naudotojų prieigų gavimą Resocializacijos
skyriaus vyriausiesiems ir vyresniesiems specialistams, pareigybės aprašyme numatytų
funkcijų optimaliam vykdymui
Suteiktos Administracinių nusižengimų; Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų,
informacinės sistemos naudotojų prieigos teisės ne mažiau 7 pareigūnams.
Prieigos pagal poreikį suteiktos 10 RS skyriaus pareigūnų.
Organizuoti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai rengiamos
dokumentacijos kokybės ir savalaikio pateikimo užtikrinimą
Parengtas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo tvarkos aprašas.
2021-10-18 Darbo grupės protokolas Nr. LD-923, kuriame nutarta nerengti Lygtinio
paleidimo iš pataisos įtaigos taikymo tvarkos aprašo projekto. Parengti Resocializacijos skyriaus
nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus, įtraukiant į juos atitinkamas funkcijas, numatančias
nuteistųjų lygtinio paleidimo dokumentų parengimą ir pateikti įstaigos direktoriui.
Organizuoti Resocializacijos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymo keitimą ir
patvirtinimą atsižvelgiant į Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos
Lietuvoje koncepciją
1. Parengti nauji Resocializacijos skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareigybių pakeitimo
projektai – 1.
2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-735 „Dėl Resocializacijos skyriaus pareigybių
aprašymų tvirtinimo“ patvirtinti vyriausiojo specialisto (veiklai Reabilitacijos centre koordinuoti),
vyresniojo psichologo (krizių valdymui) ir socialinio darbuotojo (atsakingo už laiškų dalijimą)
pareigybių aprašymai.
2. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymas numatytais terminais – 100 proc.
Plane numatytos priemonės įvykdytos 100 proc.
Stiprinti socialinį darbą
1. Įdarbintų socialinių darbuotojų skaičius – ne mažiau kaip 1 kiekviename sektoriuje.
Stiprinant socialinį darbą, įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu buvo įdarbinta 8 socialiniai
darbuotojai ir 3 socialinių darbuotojų padėjėjai.
2. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų aprūpinimas asmens tapatybės dokumentais ir
kitais būtiniausiais daiktais ir reikmėmis – 100 proc.
Paleidžiami asmenys nuolat aprūpinami asmens tapatybės dokumentais ir kitais
būtiniausiais daiktais ir reikmėmis.
3. Įsteigta Socialinio darbo ir intervencijų grupė – 1.
Priemonės vykdymas bus tęsiamas 2022 m. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. gruodžio 30 d. raštu 14-13852 pateikta informacija
apie įvykdytus ir planuojamus veiksmus Įstaigoje steigiant Socialinio darbo ir intervencijos grupę.
4. Padidintas psichologų skaičius pataisos įstaigoje – ne mažiau kaip 10 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu buvo priimti 3 nauji psichologai.
Organizuoti vykdomo socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklas
„Žalioji oazė“ veikloje dalyvavusių nuteistųjų skaičius ne mažesnis nei 2020 m.
Ataskaitiniu laikotarpiu projekte dalyvavo 316 nuteistųjų. 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu –
261.
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Gerinti nuteistųjų (suimtųjų) savižudybių prevenciją
1. Atliktos intervizijos – skaičius ne mažiau 4.
Ataskaitinio laikotarpio metu atliktos 9 intervizijos su Kalėjimų departamentu ir 3
interviziijos su kognityvinės elgesio terapijos specialistais.
2. Įsteigtas krizių valdymo specialisto (psichologo) etatas – 1.
Įsteigtas 1 krizių valdymo specialisto (psichologo) etatas.
Užtikrinti nuteistųjų užimtumą
1.Siekti, kad nuteistieji/suimtieji kuo didesnę dienos dalį laiko būtų užimti prasminga
veikla.
Įstaigoje nuolat organizuojamos pozityvaus užimtumo priemonės – koncertai, viktorinos,
įvairaus pobūdžio būreliai, valstybinių švenčių minėjimas. Nuteistuosius visuomet siekiama įtraukti
į visas organizuojamas pozityvaus užimtumo priemones
2. Kamerų tipo patalpose drausmines nuobaudas atliekantiems asmenims bei drausmės
grupės sąlygomis laikomiems asmenims taikytos pozityvaus užimtumo ir intervencinės priemonės 100 porc.
Pagal poreikį nuteistieji konsultuojami psichologų, vykdomos individualaus pobūdžio
pozityvaus užimtumo priemonės.
3.Suorganizuota suimtųjų/nuteistųjų sveikos gyvensenos įgūdžių puoselėjimo priemonė – 1.
Buvo organizuotas bėgimo maratonas, buvo įtraukti visų trijų sektorių nuteistieji ir
darbuotojai, siekiant skatinti nuteistiesiems formuoti sveikos gyvensenos principus ir fizinį
aktyvumą. Įstaigoje organizuoti sportiniai renginiai su žymiais Lietuvos sportininkais, nuolat vyksta
meditacijos, jogos, maisto gaminimo būreliai.
Stiprinti savižudybių prevenciją įstaigoje
1. Užtikrintas areštinėje, kamerų tipo patalpose, kuriose atliekamos drausminės
nuobaudos, bei drausmės grupės sąlygomis laikomų asmenų grupėje tiesioginį darbą su laikomais
asmenimis dirbančių darbuotojų reguliarus dalyvavimas savižudybių prevencijos mokymuose.
Ataskaitinio laikotarpio metu savižudybių prevencijos mokymuose dalyvavo 40
darbuotojų.
2. Visais atvejais užtikrintas pirminis Saugumo valdymo skyriaus specialisto pokalbis su
asmeniu iš karto po jo atvykimo į tardymo izoliatorių ar areštinę, orientuotas į asmens
informavimą, pirminį suicidinės rizikos atpažinimą, būtinųjų asmens poreikių nustatymą ir
atliepimą (pvz., medicininės pagalbos dėl abstinencijos).
Su visais naujai atvykusiais nuteistaisiais SVS specialistas praveda pirminius pokalbius
apie tai padarydamas įrašą individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje.
3. Perkeliant asmenį į kitą įstaigą, užtikrintas informacijos apie savižudybės riziką ir
galimus veiksnius perdavimas tos įstaigos Krizių įveikos komandos koordinatoriui arba
Resocializacijos skyriaus viršininkui.
Krizių įveikos komandos koordinatorius visais atvejais teikia informaciją apie nuteistąjį,
perkeliamą ų kitą įstaigą, kuris yra įtrauktas į sustiprintą priežiūrą dėl savęs žalojimo ar bandymo
nusižudyti.
4. Užtikrintos galimybes teikti psichologines paslaugas nuotoliniu būdu.
Esant poreikiui nuteistiesiems sudaromos galimybės gauti psichologines paslaugas
nuotoliniu būdu (konsultacijos telefonu, Zoom, Skype).
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su
nuteistųjų užimtumo organizavimu
Pasirengiant įgyvendinti 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su nuteistųjų užimtumo organizavimu, parengtas ir
patvirtintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistųjų užimtumo organizavimo
priemonių planas, nustatytais terminais įgyvendintos plano priemonės – 100 proc.
2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-754 sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti
Įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų individualios veiklos organizavimo, šiai veiklai vykdyti
skirtų priemonių įsigijimo ir pagamintų dirbinių realizavimo tvarkos aprašą. Atsižvelgiant į tai, kad
minėti tvarkos aprašai Kalėjimų departamento buvo patvirtinti tik 2021 m. gruodžio mėnesio
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pabaigoje, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistųjų užimtumo organizavimo
priemonių planą planuojama parengti 2022 m. I ketv. eigoje. 2021-04-21 raštu Nr. 14-2712 pateikta
informacija Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui
dėl numatomo nuteistųjų užimtumo Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose.
Padidinti suteiktų trumpalaikių išvykų nuteistiesiems į namus skaičių
Lyginant su 2020 m., suteiktų trumpalaikių išvykų nuteistiesiems į namus skaičiaus
didėjimas – ne mažiau 5 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu buvo suteikta 95 trumpalaikės išvykos į namus. 2020 m. tuo
pačiu laikotarpiu – 20.
Skatinti suimtuosius ir nuteistuosius dalyvauti elgesio korekcijos programose
Suimtųjų ir nuteistųjų, baigusių elgesio korekcijos programas, skaičiaus didėjimas – ne
mažiau kaip 10 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu nuteistųjų, baigusių elgesio korekcijos programas skaičius –
421.
Skatinti nuteistuosius dalyvauti „Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų
asmenų reabilitacijos programoje“
1. Palyginus su 2020 m., padidėjo įkalintų asmenų, sėkmingai baigusių Priklausomų nuo
psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programą, skaičius - ne mažiau kaip 10 proc.
Sėkmingai baigusių Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos
programą, skaičius – 9. 2020 m. sėkmingai baigusių programą – 21. Rodiklis nepasiektas.
2. Organizuotos asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, intervencinės
priemonės.
Asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų atžvilgiu organizuotos 49 grupės,
kuriose dalyvavo 372 nuteistieji. Grupes sėkmingai baigė 338 nuteistieji.
Užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų dalyvavimą socialinių įgūdžių lavinimo
programose
Įstaigoje laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas – ne
mažiau kaip 10 asmenų.
Pozityviosios tėvystės igūdžių - baigė 10 asmenų; Emocijų valdymo - 6 asmenys.
Padidinti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už pataisos
įstaigos ribų, skaičių
Lyginant su 2020 m., nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už
pataisos įstaigos ribų, skaičiaus didėjimas – ne mažiau kaip 5 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu teisė vykti be sargybos ar palydos už pataisos įstaigos ribų
suteikta 130 nuteistųjų. 2020 m. tuo pat laikotarpiu – 89. Padidėjo 46 proc.
Inicijuoti socialinius, edukacinius ir kūrybinius projektus nuteistųjų resocializacijos,
visuomenės požiūrio pokyčio į elgesio pažangą darančius nuteistuosius srityse
Inicijuoti socialiniai, edukaciniai, kūrybiniai projektai nuteistųjų resocializacijos,
visuomenės požiūrio pokyčio į elgesio pažangą darančius nuteistuosius srityse, bendradarbiaujant
su socialiniais partneriais (valstybinių įstaigų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų švietimo,
kultūros, sporto sričių atstovais) – ne mažiau kaip 4 projektai.
Ataskaitinio laikotarpio meti inicijuota:
Nuteistųjų dalyvavimas Alytaus pataisos namų organizuotame projekte „Kai gerumas
užaugina sparnus“, skirtame onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams;
Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos, savanoriavimas pabėgėlių centre;
Inicijuotas nuteistų asmenų pagamintų darbų perdavimas Jasiuliškių socialinės globos
namams;
siekiant mažinti socialinę atskirtį tarp nuteistųjų ir darbuotojų, organizuotas bendras
pataisos įstaigų piligriminis žygis Šiluvoje.
Bendri nuteistųjų renginiai su socialiniais partneriais: Kalėdinis sveikinimas senelių
globos namams „Auksinis amžius“, paramos koncertas „Pamatyk“, skirtas berniukui sergančiam
autizmu, nuteistųjų, apgyvendintų už įstaigos teritorijos ribų, apsilankymai muziejuose, parodose ir
kt. renginiai.
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Gerinti nuteistųjų resocializaciją
Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių, skatinant visuomenės dalyvavimą nuteistųjų
resocializacijos procese, skaičius – ne mažiau kaip 4.
Ataskaitinio laikotarpio metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys skatinant visuomenės
dalyvavimą nuteistųjų resocializacijos procese: Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji
biblioteka, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Kaišiadorių
rajono savivaldybės viešoji biblioteka; UAB „Kosto mozaika“, UAB „Disacos paslaugos“, UAB
"Kauno švara", UAB "Ekodora".
Užtikrinti nuteistųjų kolektyvo tarybos veiklą
1. Per 2021 metus Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kiekvienos nuteistųjų
kolektyvo tarybos organizuotų posėdžių skaičius – 4 (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 139 str. 1 d. nuostatas
ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje sudarytos nuteistųjų kolektyvų tarybos ir organizuota 16 posėdžių.
2. Parengta pažyma dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistųjų
kolektyvo tarybų veiklos rezultatų – 1 vnt.
2021 m. gruodžio 31 d. pažyma Nr. 63-4298 Apie įstaigoje veikiančių Nuteistųjų
kolektyvo tarybų veiklos rezultatus už 2021 m.
Įgyvendinti iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324, nuostatus
Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324, nuostatų įgyvendinimas – 100 proc.
Nuostatos įgyvendintos 100 proc
Užtikrinti Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje
koncepcijos priemonių plano įgyvendinimą
Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymas numatytais terminais – 100 proc.
Priemonės įvykdytos 100 proc.
Skatinti nuteistuosius dalyvauti projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“
Nuteistieji, dalyvavę programoje „Langas į nuteistojo pasaulį“ – ne mažiau 30 nuteistųjų.
Ataskaitinio laikotarpio metu projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“ dalyvavo 32
nuteistųjų.
Padidinti dirbančių įkalintų asmenų skaičių
Palyginus su 2020 metais, padidėjo dirbančių įkalintų asmenų skaičius – ne mažiau kaip 5
proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu vidutinis dirbančių nuteistųjų skaičius – 868. Tokiu pat metu
2020 m. – 959. Sumažėjo 10 proc. Pažymime, kad vidutinis nuteistųjų skaičius 2021 m. yra
sumažėjęs 10 proc. lyginant 2020 m.
Vykdant priemonę 01-02-08 „Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo
programas“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas - 0 Eur.
Vykdyti veiksmai:
Organizuoti ir vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos aprobuotą socialinių įgūdžių lavinimo programą nuteistiesiems
Organizuota tikslinių grupių užsiėmimai - ne mažiau kaip po vieną tikslinę grupę
kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje organizuotos 3 socialinių įgūdžių lavinimo programos nuteistiesiems
grupės. Dalyvavo 21 nuteistasis, baigė 6, likusieji tęsia. Antrajame sektoriuje organizuota
bendravimo įgūdžių 2 grupės. Dalyvavo ir sėkmingai baigė 22 nuteistieji. Antrajame ir Trečiajame
sektoriuose psichologės nėra pabaigusios aprobuotos socialinių įgūdžių lavinimo programos
mokymų, todėl tikslinės grupės neorganizuojamos.
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Uždavinys 01-03 – Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti
jų infrastruktūrą ir veiklos metodus
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-01-03-09 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo
vietas užkardymo dalis procentais – 64. Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas – 86,3.
Vykdant priemonę 01-03-01 „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų
valdymą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 10517,624 tūkst. Eur.
Vykdyti veiksmai:
Užtikrinti veiksmingą nuteistųjų priežiūrą ir kontrolę
1. Atlikta prevencinių priemonių ir kratų įstaigoje, tikslu užkardyti, rasti ir paimti
nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų – ne mažiau kaip 60.
Įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu siekiant užtikrinti veiksmingą nuteistųjų priežiūrą ir
kontrolę buvo nuolat atliekamos kratos. Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta: 67 bendrosios kratos; 9442
planinės kratos; 2257 neplaninės kratos.
Vykdant draudžiamų daiktų užkardymus nuolat vykdomi netikėti, kontroliniai įeinančių
asmenų ir jų daiktų patikrinimai, kontrolinės kratos. Siekiant užtikrinti kontrolinių patikrinimų
tinkamumą, atliktos vaizdo kamerų peržiūros.
2. Organizuotas telefoninio ryšio sistemos (trasų), telefoninių aparatų modernizavimas.
Antrajame sektoriuje pakeista įvadinė telefoninio ryšio linija, pagal poreikį keičiami
telefonų aparatai. Šiais metais įstaigoje pakeista 54 nauji telefono aparatai.
3. Reaguota į kiekvieną neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų permetimą, atliekant kratas
pasitelkus pareigūnus iš kitų sektorių.
Reaguota į kiekvieną neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų permetimą. Į įstaigos teritoriją
buvo bandoma atlikti 102 permetimus iš kurių pareigūnai perėmė 144 paketus su nuteistiesiems
draudžiamais turėti daiktais.
Inicijuoti susitikimus su teritorinių policijos komisariatų, kurių aptarnaujamose
teritorijose yra įstaigos, vadovais siekiant numatyti papildomas priemones nuteistųjų,
kuriems suteikta teisė išvykti už pataisos įstaigos ribų, kontrolei stiprinti
Inicijuota susitikimų skaičius– 1.
2021-09-29 įvyko susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kaišiadorių raj. PK Reagavimo skyriaus viršininku Irmantu Bukliu (2021-09-30 susirinkimo
protokolo Nr. 43-17775).
Organizuoti pareigūnų praktinius mokymus (pratybas) veikti ypatingų situacijų
metu (riaušės, įkaitų paėmimas, pareigūno užpuolimas ir pan.)
Organizuota tokių pratybų skaičius – 1.
Organizuota 14 pareigūnų mokymų tarnybos metu „Kaip veikti suimtųjų (nuteistųjų)
bandymo pabėgti ir kitais atvejais“.
Organizuoti visų KD prevencinės grupės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos skyriaus pareigūnų aprūpinimą taktine uniforma ir ekipuote.
Kreiptąsi į KD dėl prevencinės grupės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
skyriaus pareigūnų aprūpinimo taktine uniforma ir ekipuote.
Kalėjimų departamentas šiais metais centralizuotai nupirko Kalėjimų departamento
Pravieniškių skyriaus pareigūnams 10 vnt. komplektų ekipuočių, taktinių liemenių. Tarnybinę
uniformą, skirtą vykdyti KD prevencinės grupės funkcijas pareigūnai turi. Šiuo metu visi KD
Pravieniškių skyriaus pareigūnai yra aprūpinti taktine ekipuote ir uniforma
Organizuoti įstaigoje bausmę atliekančių asmenų atskirą izoliuotą laikymą pagal
elgesį ir taikomą režimą.
Organizuotas ir taikomas atskiras, izoliuotas nuteistųjų laikymas pagal jų elgesį ir taikomą
režimą.
Antrajame sektoriuje organizuotas įstaigoje bausmę atliekančių asmenų atskiras izoliuotas
laikymas pagal elgesį ir taikomą rėžimą-atsižvelgiant į nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo
tikslus, nuteistieji tolimesniam bausmės atlikimui paskiriami į 15-tą būrį, kuriame laikomi
rakinamose patalpose izoliuoti nuo kitų nuteistųjų.
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Kontroliuoti nuteistųjų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą
Patikrintų nuteistųjų, kurie buvo bausti už psichiką veikiančių medžiagų vartojimą,
skaičius per mėnesį – 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciškai buvo
patikrinti visi nuteistieji, kurie buvo bausti už psichiką veikiančių medžiagų vartojimą – 100 proc.
Kontroliuoti nuteistųjų judėjimą
Įrengti nuolatiniai pareigūnų postai kiekviename gyvenamajame Antrojo sektoriaus
korpuse ar būryje (priklausomai nuo išsidėstymo) – 100 proc.
Postai neįrengti, nes neskirtas finansavimas.
Užtikrinti veiksmingą nuteistųjų priežiūrą ir kontrolę
1.Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros Pirmojo sektoriaus kiemuose ir kitose bendro
naudojimo patalpose.
Vaizdo stebėjimo sistemos, gyvenamosios zonos teritorijoje buvo pakeisti 2 sugedę tinklo
šakotuvai, sutvarkyti 5 vaizdo stebėjimo sistemos tinklo kabeliniai gedimai, 4 internetinio tinklo
gedimai, pakeista vaizdo stebėjimo kamera.
2. Trečiajame sektoriuje įrengti vaizdo stebėjimo kameras bendrojo naudojimo patalpose
ir kiemuose.
Papildomai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bendro naudojimo patalpose (klubo
patalpose 1 kamera, 14-17 būrių koridoriuose 2 vaizdo stebėjimo kameros, 2 vaizdo stebėjimo
kameros Atvirosios kolonijos kieme).
3. Aptverti Pusiaukelės namų korpuso teritoriją.
Priemonė nebuvo vykdoma, nes priimtas sprendimas pusiaukelės namuose laikyti lengvos
grupės nuteistuosius.
Padidinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą
užkardymo efektyvumą
1. Atlikti netikėti, kontroliniai įeinančių asmenų ir jų daiktų patikrinimai – 12.
Pirmajame sektoriuje – 22;
Antrajame sektoriuje – 33;
Trečiajame sektoriuje – 25;
2. Atliktos kontrolinės kratos – ne mažiau 12 kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 529;
Antrajame sektoriuje – 418;
Trečiajame sektoriuje – 1310.
3. Organizuota bendrųjų kratų naudojant specialiai apmokytus tarnybinius šunis, skirtus
aptikti psichiką veikiančias medžiagas, ne mažiau kaip 12.
Pirmajame sektoriuje – 15;
Antrajame sektoriuje – 29;
Trečiajame sektoriuje – 14.
4. Atlikti kontroliniai patikrinimai (vaizdo kamerų peržiūros), siekiant nustatyti ar tinkamai
vykdoma įeinančių į įstaigą patikra – ne rečiau, kaip kartą per mėnesį kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 12;
Antrajame sektoriuje –12;
Trečiajame sektoriuje – 12.
5.Organizuotos priemonės, siekiant sumažinti darbuotojų judėjimą per kontrolės ir
praleidimo postą Nr. 1.
Įstaigoje į tarnybos vietą įleidžiami darbuotojai vadovaujantis darbo grafikais, kiekvienu
atveju, asmuo einantis per KPP1 antrą kartą yra itin atidžiai tikrinamas.
6. Įvertintas suimtiesiems ir nuteistiesiems neleistinų turėti daiktų patekimo į įstaigą, taip
pat nuteistųjų pabėgimo iš įstaigos užkardymo priemonių efektyvumas ir pateikti siūlymai įstaigos
vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo.
Įvertinus suimtiesiems (nuteistiesiems) neleistinų turėti daiktų patekimo į įstaigą, taip pat
nuteistųjų pabėgimo iš įstaigos užkardymo priemonių efektyvumą pateikti pasiūlymai įstaigos
vadovybei (2021-06-21 protokolas Nr. LD 627, 2021-08-26 protokolas Nr. 41-9660, 2021-03-223
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protokolas Nr. 43-5138, 2021-06-04 tarnybinis pranešimas Nr. 43-10544, 2021-06-10 protokolas
Nr. 43-10817, 2021-08-19 protokolas Nr. LD-801, 2021-08-26 protokolas Nr. LD-811).
Užtikrinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V43 ,,Dėl tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymą
Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V43 ,,Dėl tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tinkamas
vykdymas – 100 proc.
Kiekvieno instruktažo metu budinčiosios pamainos pareigūnai instruktuojami dėl tinkamo
vaizdo registratorių naudojimo.
Užtikrinti nuolatinį vaizdo registratorių naudojimą įstaigoje
1. Atlikta vaizdo registratoriais užfiksuotų įrašų patikrinimų, siekiant nustatyti ar vaizdo
registratoriais naudojami pagal nustatytą tvarką - ne mažiau kaip 4 patikrinimai per mėnesį
kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 12;
Antrajame sektoriuje – 48;
Trečiajame sektoriuje – 13;
2. Atlikta (kartu su KD) vaizdo registratorių naudojimo patikrinimų –20.
Ataskaitinio laikotarpio metu atlikti 18 patikrinimų.
Tobulinti pareigūnų ir darbuotojų tarnybinius įgūdžius
1. Siekiant tobulinti pareigūnų ir darbuotojų tarnybinius įgūdžius, suorganizuotos
darbuotojų ir pareigūnų iškvietimo pratybos pagal iškvietimo schemą (pratybų skaičius – 2) ir
mokymai saugaus elgesio dirbant su nuteistaisiais tema.
Pirmajame sektoriuje 2021-05- 8-11 dienomis organizuoti mokymai „Saugaus elgesio
taisyklės su nuteistaisiais, specialiosiomis priemonėmis, šaunamuoju ginklu“ tema;
Antrajame sektoriuje suorganizuotos dvejos darbuotojų ir pareigūnų iškvietimo pratybos
pagal iškvietimo schemą;
Trečiajame sektoriuje 2021-05-14 suorganizuotas darbuotojų ir pareigūnų iškvietimas
pagal iškvietimo schemą.
2. Organizuoti mokymai tema „Kaip veikti nuteistųjų bandymo pabėgti ir kitais ypatingais
atvejais“ – 1.
2021 m. spalio 18-22 d. organizuojami mokymai „Kaip veikti suimtųjų (nuteistųjų)
bandymo pabėgti ir kitais ypatingais atvejais“. Direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V597.
Užtikrinti nuteistųjų, bausmę atliekančių atvirojoje kolonijoje kontrolę
1. Dalyvaujant Saugios kaimynystės susitarime su Kaišiadorių PK ir Pravieniškių
seniūnija, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros atvirosios kolonijos prieigose ir vietose, kur nuteistieji
laiko automobilius – 100 proc.
Įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros. Viena teritorijoje prie sporto salės, kur nuteistieji
laiko automobilius, kita prie administracinio pastato filmuoja automobilių aikštelę ir patekimą į
Pravieniškių kaimą iš miško pusės.
2. Atvirojoje kolonijoje įrengti vaizdo stebėjimo kameras bendrojo naudojimo patalpose,
kiemuose, IV korpuse, gamybos lauko teritorijoje.
Atvirojoje kolonijoje įrengtos dvi vaizdo stebėjimo kameros kiemo teritorijai stebėti.
Vykdant priemonę 01-03-02 „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą,
priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 3232,462 Eur.
Vykdyti veiksmai:
Nustatyti vietas, kuriose bus laikomi nuteistieji kalėjimo režimu ir užtikrinti jų
įrengimą
Nustatyta ir įrengta vietų nuteistiesiems kalėjimo režimu Pravieniškių PN-AK – ne mažiau
kaip 81.
Pirmo sektoriaus bendrabučio 12O2P Rangos darbai baigti. Kamerų tipo patalpose atlieka
bausmę 28 nuteistieji.
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Įvertinti galimybes dėl Pravieniškių PN-AK atskirame lokaliniame sektoriuje
nebaigtos statybos statinių komplekso statinių reikalingumo
Parengti vertinimo dokumentai ir pateikti pasiūlymai Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
2021-09-27 informacija el. paštu (rimantas.serksnas@kaldep.lt) pateikta Kalėjimų
departamentui.
Tęsti laisvės atėmimo vietų perimetro apsaugos sistemų modernizavimą
Įgyvendinant Ekonomikos skatinimo plano tęstinumą ir skyrus finansavimą, įstaigos
Antrojo sektoriaus perimetro apsaugos sistemų modernizavimui, pagal parengtą projektą (II
etapas) nustatytais terminais atnaujinti perimetro apsaugos sistemas.
Priemonė nevykdoma. Neskirtas finansavimas.
Plečiant atviro tipo įstaigas, įgyvendinti projektą „Trumpalaikio laikymo kamerų
modulių įrengimas“
Įrengtos papildomos vietos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiajame
sektoriuje, ne režimo teritorijoje, nuteistiesiems laikyti – 2 korpusai išviso 192 vietos.
2021-10-20 pasirašyta pamatų ir inžinerinių tinklų įrengimo sutartis. Įrengti pamatai,
vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklai. Atšilus orams bus Pradėti modulių montavimo darbai.
Įgyvendinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-116 ,,Dėl Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas plano
įgyvendinimo veiksmų grafiko patvirtinimo“ priemones
Pirmojo sektoriaus nuteistųjų gyvenamojo pastato, pažymėto plane indeksu 15O2p,
pertvarkymas į kamerų tipo patalpas ir pasivaikščiojimo kiemelių įrengimas – 100 proc.
Rangos darbai baigti 2021-10-26. 2021-12-01 buvo pradėta apgyvendinti nuteistuosius.
Organizuoti vienetinių pirkimų paraiškų pateikimą Kalėjimų departamentui kaip
centrinei perkančiajai organizacijai
Vienetinių pirkimų paraiškų pateikimas Kalėjimų departamentui kaip centrinei
perkančiajai organizacijai – 100 proc.
Vykdoma 100 proc. Pirkimai, kurių planuojama vertė 4000 tūkst. Eur su PVM ir daugiau
pateikiami Kalėjimų departamentui pirkimo procedūrų vykdymui kaip vienetiniai pirkimai.
Užtikrinti įstaigos apklausos būdu vykdomų pirkimų organizavimą
Užtikrinta, kad ne mažiau 75 proc. nuo visų įstaigos apklausos būdu vykdomų viešųjų
pirkimų vertės, būtų vykdoma skeliamos apklausos būdu.
Užtikrintas 79,81 proc. vykdymas.
Užtikrinti viešųjų pirkimų patikrinimo rekomendacijų vykdymą
Užtikrintas rekomendacijų, pateiktų centralizuotam viešųjų pirkimų skyriui atlikus viešųjų
pirkimų patikrinimus, įvykdymas - 100 proc.
Išanalizuota ir aptarta 2020-12-28 Patikrinimo pažymoje
Nr. LV-6332 nustatyti
pažeidimai, pateiktos pastabos ir rekomendacijos. Viešųjų pirkimų organizatoriams parengta
dažniausiai daromų klaidų atmintinė.
Organizuoti darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus mokymus
Įstaigos darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus, dalyvavimas ne mažiau 1 seminare
aktualiais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais – 100 proc.
Inicijuoti mokymai, pateiktas raštas Į KD Mokymo centrą dėl mokymo poreikio viešųjų
pirkimų srityje (2021-04-26 raštas „Dėl mokymų poreikio viešųjų pirkimų srityje), tačiau gautas
atsakymas (2021-04-28 raštas „Dėl mokymų viešųjų pirkimų srityje“), kad atlikus paslaugos viešąjį
pirkimą pasiūlymų dėl mokymų minėta tema patekta nebuvo.
Įstaigos darbuotojai, vykdantys viešuosius pirkimus, 2 kartus dalyvavo KD
organizuojamuose pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais, tačiau buvo organizuoti mokymai
tema „Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės“, kuriuose dalyvavo TVS 10
darbuotojų. Įstaigos darbuotojai, vykdantys viešuosius pirkimus 2 kartus dalyvavo KD
organizuojamuose pasitarimuose viešųjų pirkimų klausimais.
Įvertinti Pirmojo sektoriaus būklę ir parengti viziją Kalėjimų departamentui

11
Parengtas Pirmojo sektoriaus įvertinimas ir vizija bei pateikta tvirtinti Kalėjimų
departamentui – 100 proc.
TM ir KD vyksta kalėjimų sistemos pertvarkos vizijos kūrimas, kurio procese dalyvauja
PPN-AK TVS specialistai. Todėl vertinimas tapo neaktualus.
Atlikti katilinės auditą ir parengti galimas perspektyvas
Parengtas katilinės auditas ar galimybių studija (galimos perspektyvos).
Gauta galimybių studijos ataskaita ir pateikta KD svarstymui dėl šilumos ūkio
pertvarkymo perspektyvų ir strateginės krypties parinkimo.
Pateikti Kalėjimų departamentui pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo,
optimizavimo, siekiant racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, valdyti turtą ir
asignavimus
Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos tobulinimo,
optimizavimo, siekiant racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, valdyti turtą ir asignavimus,
skaičius - nei mažiau kaip 3 pasiūlymai.
1. 2021-02-17 raštas Nr. 14-762 „Dėl pirkimų susijusių su šilumos ūkiu“.
2. 2021-03-30 Nr. 14-2018 „Dėl duomenų pateikimo“ (dėl nereikalingo ir nenaudojamo
turto).
2021-04-15 Nr. 14-250 2„Dėl veiklos vertimo“;
3. 2021-07-05 Nr.14-6018„ dėl nuteistųjų, dirbančių ūkio brigadoje, skaičiaus didinimo“;
4. 2021-07-13Nr. 14-6281 „Dėl pasiruošimo paraiškų teikimui pagal viešųjų pastatų
energetinio efektyvumo dindimo programą“;
5. 2021-07-22 Nr. 14-6791 „ Dėl įstaigos lengvųjų tarnybinių automobilių skaičiaus“ ;
6. 2021-08-05 Nr. 14-7241 „ Dėl papildomų asignavimų darbo užmokesčiui“;
7. 2021-11-04 Nr. 14-10764 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo organizavimo“;
8. 2021 -11-26 Nr. 14-10705 „Dėl reikalingų etatų nepanaikinimo“;
9. 2021-11-11 Nr. 14-11071 „Dėl techninių inžinerinių apsaugos priemonių
modernizavimo“;
10. 2021-11-22 Nr. 14-1154„ Dėl papildomų lėšų skyrimo“;
11. 2021-07-29 Nr. 14-11548 „Dėl biudžeto sąmatos pakeitimo“;
12. 2021-10-14 Nr. 14-9869 „ Dėl sąmatos apkeitimo ir papildymo“;
13. 2021-12-22 Nr. 14-13536 „Dėl lėšų perskirstymo ir įkėlimo“.
Organizuoti ir vykdyti Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose,
pateiktose 2019-2020 m. rekomendacijas
Atlikta Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2019-2020 m.
rekomendacijų įgyvendinimo peržiūra, užtikrinamas nuolatinio pobūdžio rekomendacijų vykdymas
ir apie tai informuotas Kalėjimų departamentas ir TM CVAS – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
Apie Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktų 2019-2020 m.
rekomendacijų vykdymą informuotas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Nr. 14881 ,,Informacija apie Vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje“).
Vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. programos
įgyvendinimo priemonių planą
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. programos įgyvendinimo
priemonių plano įvykdymas – 100 proc.
Parengtos ir pateiktos vykdymo ataskaitos (2021-10-12 Nr. LD-903, 2022-01-14 Nr. 14722).
Parengti ir patvirtinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vidaus
kontrolės tvarkos aprašą
Parengtas ir patvirtintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vidaus kontrolės
tvarkos aprašas – 1.
Įstaigoje vadovaujantis Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje
tvarkos aprašo nuostatomis parengtas ir patvirtintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
vidaus kontrolės tvarkos aprašas (2021-03-23 Nr. V-209).

12
Inicijuoti įstaigos darbo vietų rizikos vertinimą
Atliktas įstaigos darbo vietų rizikos vertinimas.
Darbo vietų rizikos vertinimas atliekamas iš išorės. Paslaugą atliko UAB „SDG“ (2021-1021 Nr. G-21329).
Didinti įstaigoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją
Įstaigoje dirbančių darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, ne mažiau kaip 12 akademinių
valandų per metus, dalis - ne mažesnė kaip 80 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu Įstaigoje 95 proc. dirbančiųjų kėlė kvalifikaciją ne mažiau
kaip 12 akademinių valandų per metus. Mokymuose nuo 2021 m. gruodžio 2 d. iki gruodžio 15 d.
tema: „Dinaminės priežiūros ypatumai ir pagrindiniai taikymo principai“ 300 darbuotojų kėlė
kvalifikaciją, kadangi mokymai vyko nuotoliniu būdu galima užskaityti 12 akademinių val.
Didinti darbuotojų kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje
Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje, dalis nuo
įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau kaip 30 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu iš 99 dirbančiųjų Resocializacijos srityje darbuotojų
kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų Resocializacijos srityje kėlė 58 proc. darbuotojų.
Sumažinant elektros energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės energijos suvartojimo
vidutinius kiekius vienam asmeniui
Taupus ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimas ir efektyvus valstybės turto valdymas,
sumažinant elektros energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės energijos suvartojimo vidutinius
kiekius vienam asmeniui, palyginus su 2020 m. – ne mažiau kaip 5 proc.
5 proc. sutaupyti visų komunalinių išlaidų nepavyko.
Suvartotos šilumos kiekiai 2021 m. didesni nei 2020 m., kadangi 2021 m. mėnesiu
anksčiau prasidėjo šildymo sezonas. Vidutinė mėnesinė temperatūra šaltuoju metų laiku taip pat
buvo ženkliai žemesnė nei 2020 m. Elektros energijos kiekiai padidėjo sektoriuose lyginant su 2020
m. dėl šių priežasčių:
Pirmame sektoriuje pradėtas eksploatuoti po kapitalinio remonto bendrabutis 12O2p., dėl
mažesnių saulėtų dienų (rugsėjis-lapkritis) Pirmajame sektoriuje įrengta saulės elektrinė pagamino
mažiau elektros energijos, dėl to reikėjo daugiau vartoti iš elektros tinklų.
Antrame sektoriuje padidėjo elektros suvartojimas, kadangi 2020 m. gruodžio mėnesį buvo
naujai įrengtas perimetro, gyvenamos zonos ir gamybinės zonos pašvietimas. Nors sumontuoti nauji
taupūs šviestuvai, tačiau jų kiekis ženkliai didesnis. Elektros energijos nesutaupėme, tačiau labai
ženkliai pagerėjo teritorijų apšvietimas, dėl ko pagerėjo pareigūnų atliekančių tarnybą darbo
sąlygos.
Trečiame sektoriuje vienas pastatas šildomas elektra, dėl prasidėjusio 2021m. ankstesnio
šildymo sezono elektros kiekis Trečiajame sektoriuje 2021 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais ženkliai
padidėjo.
Vandens suvartojimas padidėjo Antrame sektoriuje kadangi 2021 m. lapkričio mėnesį buvo
gedimas šalto vandens trasoje, kurio metu nutekėjo didelis vandens kiekis.
Užtikrinti didesnį nuteistųjų skaičių, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be
palydos ar nuteistųjų, kuriems paskirta atlikti bausmę atvirojoje kolonijoje, gyvenamųjų
vietų skaičių
Siekiant užtikrinti didesnį nuteistųjų skaičių, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba
be palydos ar nuteistųjų, kuriems paskirta atlikti bausmę atvirojoje kolonijoje, padidintas
gyvenamųjų vietų skaičius - ne mažiau 70 (pakeičiant laisvų nenaudojamų pastatų paskirtį ir
pritaikant nuteistųjų apgyvendinimui)
Pastato rekonstrukcija Pašulių g. 14 baigta. Patalpos pertvarkytos nuteistųjų
apgyvendinimui, atliekami patalpų kadastriniai matavimai, parengta byla, vykdomos patalpų
paskirties pakeitimo procedūros.
Pasirengti katilinės galios sumažinimui ir šilumos bei karšto vandens licencijos
atsisakymui
Pasirengta katilinės galios sumažinimui ir šilumos bei karšto vandens licencijos
atsisakymui.
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Katilinės įrengimų galia sumažinta nuo 32 MW iki 17 MW. Licencija panaikinta gruodžio
28 d.
Organizuoti netinkamų/nereikalingų pastatų (statinių) nugriovimą ir išregistravimą
nekilnojamojo turto registre
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuotas netinkamų/nereikalingų pastatų (statinių)
nugriovimas ir išregistravimas nekilnojamojo turto registre – iki 2021-12-01.
Netinkami/nereikalingi pastatai (statiniai) nugriauti. Vykdomos pastatų išregistravimo iš
registrų centro procedūros.
Užtikrinti Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų 2021 metų išorinės ir
vidinės komunikacijos plano vykdymą
1. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtinto Kalėjimų departamento bei
jam pavaldžių įstaigų 2021 metų išorinės ir vidinės komunikacijos plano vykdymas – 100 proc.
Komunikacijos plano vykdymas užtikrintas 100 proc.
2. KD pateikta ir vidinės komunikacijos plano vykdymo ataskaita -1.
2021-01-10 raštu Nr. 14-387 „Dėl 2021 m. išorinės ir vidinės komunikacijos veiklos plano
ataskaitos“ pateikta ataskaita apie plano vykdymą.
Vykdyti 2021 m. dinaminės priežiūros vystymo plane numatytas priemones
Įvykdytos dinaminės priežiūros vystymo Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje
kolonijoje priemonių plane 2021 m. numatytos dinaminės priežiūros vystymo priemonės - 90 proc.
Priemonių plane 2021 m. numatytos dinaminės priežiūros vystymo priemonės vykdomos.
2021-09-20 įsakymu Nr. V-699 patvirtinti nauji Pirmojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus
nuostatai, pareigybės ir įsteigti dinaminės priežiūros specialistų etatai. Antrojo sektoriaus Saugumo
valdymo skyriaus pareigybių pakeitimai atlikti 2021-08-02 įsakymu V-477. Pakeisti Trečiojo
sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus nuostatai (2021-07-09 įsakymo Nr. V-430).
Organizuoti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto inventorizaciją, atlikti vertinimą ir
pateikti siūlymus Kalėjimų departamentui
Užtikrinta įstaigos valdomo nekilnojamojo turto inventorizacijos proceso kontrolė,
įvertinta minėto nekilnojamojo turto tolimesnė naudojimo vizija (reikalingas/nereikalingas (griauti,
atiduoti TB, VIMA ar kt.)) ir pateikti siūlymai dėl tolimesnio jo naudojimo Kalėjimų departamentui
iki 2021-03-12.
Atliktas Įstaigos balanse esančio nekilnojamojo turto vertinimas pagal Kalėjimų
departamento pateiktas duomenų surinkimo formas ir pateikta Kalėjimų departamentui 2021-03-19
Nr. 14-1647 „Dėl Kalėjimų departamento 2021-02-09 įsakymo Nr. V-50 vykdymo“. Kartu su
Teisingumo ministerijos ir Kalėjimo departamento specialistais apžiūrėtas Įstaigos balanse
apskaitomas nekilnojamas turtas, nustatytas nereikalingas įstaigai turtas, pateikti sąrašai dėl jo
perdavimo Turto bankui ir siūlymai dėl nereikalingų pastatų griovimo. Dėl griaunamų pastatų bus
pateikti siūlymai skirti finansavimą 2022 m.
Siekiant sumažinti įstaigoje kalinčių nuteistųjų (suimtųjų) skundų skaičių, užtikrinti
ir suderinti su Kalėjimų departamentu, kad įstaigoje atliekami statinių ir patalpų remontai
būtų atliekami tik reikalingose (naudojamose) patalpose taupiai ir racionaliai
Užtikrinta, kad įstaigoje atliekami statinių ir patalpų remontai būtų atliekami tik
reikalingose (naudojamose) patalpose taupiai ir racionaliai, suderinus su Kalėjimų departamentu,
siekiant sumažinti įstaigoje kalinčių nuteistųjų (suimtųjų) skundų skaičių – 100 proc.
Siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus ir sumažinti įstaigoje kalinčių nuteistųjų
(suimtųjų) skundų skaičių, nuolat atliekami statinių ir patalpų remontai naudojamose patalpose.
Organizuoti ir vykdyti 2020-05-05 Bendradarbiavimo sutarties Nr. ST-71 dėl 20142021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos
„Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės
gerinimas“ įsipareigojimus
Sutarties įsipareigojimų, susijusių su 2021 m. įgyvendinamomis projekto veiklomis,
įvykdymas - 95 proc.
Nugriauti pastatai, atlaisvinta teritorija. Atlikti suderinimai su Kaišiadorių r. sav. Statybos,
infrastruktūros ir urbanistikos skyriumi dėl tech. sąlygų įvertinimo, gautas pritarimas. Kalėjimų
departamentas rengia sąvadų projektą. Įvykdymas siekia 97 proc.
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Organizuoti Civilinės saugos mokymus įstaigoje
Organizuoti Civilinės saugos mokymai įstaigoje - ne mažiau kaip 1 mokymai (min. 2 val.
per metus)
Civilinės saugos mokymai įstaigoje atlikti 2021 m. spalio mėn. Paskaitą pravedė
Kaišiadorių savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas Rimas Kiselys.
Užtikrinti 2020-2023 m. Gaisrinės saugos pagerinimo priemonių plano vykdymą
2020-2023 m. Gaisrinės saugos pagerinimo priemonių plano vykdymas – 100 proc.;
ataskaitų teikimas Kalėjimų departamentui – vieną kartą per pusmetį.
2022-01-05 parengta ataskaita Nr. LD-13 ir pateikta per DVS susipažinimui.
Vykdant priemonę 01-03-04 „Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų
ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 0 Eur.
Vykdyti veiksmai:
Stiprinti nuteistųjų sąmoningumą ŽIV/AIDS bei hepatito tematika
Paruošta ir išdalinta lankstinukų ŽIV/AIDS bei hepatito tematika ir išdalinta nuteistiesiems
Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose – po 150 kiekviename sektoriuje.
Paruošta ir išdalinta po 150 lankstinukų kiekviename sektoriuje.
Organizuoti nuteistųjų švietimą apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo žalą, bei ŽIV/AIDS ir kitų užkrečiamų ligų plitimą
Naujai atvykusieji nuteistieji supažindinti apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo sukeliamą žalą – 100 proc.
Visi naujai atvykę nuteistieji supažindinami su narkotikų ir psichotropinių medžiagų
vartojimo sukeliama žala - 100 proc.
Užtikrinti tinkamą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2020-06-17 įsakymo Nr. V-167 „Dėl rekomendacijų Kalėjimų departamentui ir
jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio
ekstremalios situacijos, paskelbtos LRV 2020-02-26 nutarimu Nr. 152, metu patvirtinimo“
įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę
Rekomendacijos įvykdytos – 100 proc.
Kalėjimo departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro nurodymai vykdomi 100
proc.
Vykdant priemonę 01-03-05 „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas
nuteistiesiems ir komunalines paslaugas – Pravieniškių gyvenvietei“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 270,300 tūkst. Eur.
Vykdyti veiksmai:
Inicijuoti įstaigai nebūdingų paslaugų teikimo (šilumos ir karšto vandens gamyba ir
pardavimas) perdavimą Kaišiadorių r. sav.
Parengtas priemonių planas ir perduotas Kaišiadorių sav. dėl įstaigai nebūdingų paslaugų
teikimo.
Parengtas ir suderintas Pravieniškių gyvenvietėje įgyvendinimo investicijų projekto planas
„Dujinių katilinių įrengimas Kaišiadorių r. Pravieniškių k. šilumos vartojimo objektams“. Licencija
panaikinta gruodžio 28 d.
Užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą
Pajamų už patalpų nuomą panaudojimas įstaigoje laikomų nuteistųjų ir suimtųjų darbo
užmokesčiui – 100 proc.
Įvykdyta 100 %. Per 2021 m. surinkta
227489,85 eurai.
Visos surinktos lėšos
panaudotos nuteistųjų darbo užmokesčiui.
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VERTINIMO KRITERIJŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

4

5

6

2

3

30
1

Resocializacijos
veiksmingumo lygis
(lygtinai paleistų ir
bendrai paleistų asmenų
santykis), proc.
Iš įkalinimo įstaigos
lygtinai paleistų asmenų
skaičius per ataskaitinį
laikotarpį, vnt.
Bendras iš įkalinimo
įstaigos paleistų asmenų
skaičius per ataskaitinį
laikotarpį, vnt.
Produkto:

5

6

8

9

10

11

12

3

30
1

8

9

10

11

R. Starkuvienė

1863

2079

1

4

7

7

Ataskaitinio laikotarpio
vidutinis sąrašinis
nuteistųjų ir suimtųjų
skaičius
Praeitų metų atitinkamo
ataskaitinio laikotarpio
vidutinis sąrašinis
nuteistųjų ir suimtųjų
skaičius
Rezultato:

1

3

KD padalinys (darbuotojas) su kuriuo suderintas
kriterijus (rodiklis)*

Uždavinio kodas

3

Metinio plano įvykdymo procentas

Programos tikslo kodas

2

Įvykdyta per 2021 m. 12 mėn.

Programos kodas

1

Patvirtinta 2021 metams

Teisingumo ministerijos strateginio tikslo kodas

Vertinimo kriterijai ir
kiti rodikliai

Vertinimo kriterijau kodas

Eilutės Nr.

16

1

3

52

39,1

75,2

381

974

2
Nuteistųjų, įgijusių
specialybę, skaičius
(vnt.)
Dirbančių nuteistųjų
dalis, laikomų laisvės
atėmimo vietose, proc.
Vidutinis sąrašinis
pataisos įstaigose
įdarbintų nuteistųjų
skaičius
Vidutinis sąrašinis
valstybės įmonėje "Mūsų
amatai" įdarbintų
nuteistųjų skaičius
Vidutinis sąrašinis
pusiaukelės namuose
įdarbintų nuteistųjų

1

170

41

24,1

2

52

46,6

89,6

232

441

20

R. Starkuvienė

17

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

skaičius
Vidutinis sąrašinis už
įstaigos ribų įdarbintų
nuteistųjų skaičius
(rodoma tik jeigu tokie
asmenys neapskaitomi
kaip įdarbinti per VĮ
"Mūsų amatai")
Vidutinis sąrašinis
nuteistųjų (be suimtųjų)
skaičius
Nuteistųjų, neturinčių
drausminių nuobaudų,
dalis, proc.

175

3

54

Nuteistų laisvės atėmimu
asmenų, neturinčių
galiojančių nuobaudų,
skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

51,7

95,8

909

Bendras nuteistų asmenų
skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Laisvės atėmimo vietose
laikomų asmenų,
sėkmingai baigusių
socialinių įgūdžių
lavinimo programas,
skaičius, vnt.
Laisvės atėmimo vietų
įstaigose laikomų
asmenų skundų
mažėjimas (skundų
skaičius vienam šimtui
įkalintų asmenų), vnt.
Per ataskaitinį laikotarpį
įstaigoje laikomų asmenų
pateiktų skundų įstaigos
administracijai skaičius,
vnt.
Per ataskaitinį laikotarpį
įstaigoje laikomų asmenų
pateiktų skundų Kalėjimų
departamentui skaičius,
vnt.
Laisvės atėmimo vietų
įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kurie atlikdami
laisvės atėmimo bausmę
baigė pilną įstaigose
taikomos
psichosocialinės
reabilitacijos programą,
dalis (proc.)
Per ataskaitinį laikotarpį
baigusių pilną įstaigoje
taikomos psichosocialinės
reabilitacijos programą
asmenų skaičius, vnt.

R. Starkuvienė

1863

R. Starkuvienė

1757

4

150

648

432,0

6

45

104,1

43,2

RS

1009

M.Sinkevičius

930

7

55

19,6

9

35,6

18
Per ataskaitinį laikotarpį
dalyvavusių įstaigoje
taikomos psichosocialinės
reabilitacijos programoje
asmenų skaičius, vnt.
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Laisvės atėmimo vietų
įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kuriems
įkalinimo metu teiktas
(tęstas) gydymas dėl
opioidinės
priklausomybės, dalis,
proc. (pildo LAVL)
Įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kuriems
įkalinimo metu teikiamas
(tęsiamas) gydymas dėl
opioidinės
priklausomybės skaičius,
vnt.
Įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kuriems iki
patekimo į įkalinimo
įstaigą buvo teiktas
gydymas dėl opioidinės
priklausomybės, vnt.
Produkto:
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26

27

28

29

30

31

32

3

30
1

1

46

8

#DIV/0!

#DIV/
0!

2

#DIV/0!

#DIV/0!

8

0,0

#DIV/0!

3
Žmogaus imunodeficito
virusu infekuotų
asmenų, laikomų laisvės
atėmimo vietų įstaigose,
gydomų
antiretrovirusiniais
vaistais, dalis, proc.
(pildo LAVL)
Žmogaus imunodeficito
virusu infekuotų asmenų,
gydomų
antiretrovirusiniais
vaistais, skaičius,
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje vnt.
Žmogaus imunodeficito
virusu infekuotų asmenų
skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, vnt.
Pasipriešinimo
pareigūnams ir smurto
tarp įkalintų asmenų
atvejų skaičius vienam
tūkstančiui įkalintų
asmenų (pildo KD KŽV)
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33

34

35

36

37

Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruota
pasipriešinimo
pareigūnams atvejų (pagal
Baudžiamojo kodekso 286
straipsnį)
Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruota smurto tarp
įkalintų asmenų atvejų
pagal Baudžiamojo
kodekso XVIII skyrių
Narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
pateikimo į laisvės
atėmimo vietas
užkardymo procentas
Išimta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų,
užkardant jų patekimą į
laisvės atėmimo vietų
teritorijas (gr.)
Bendras išimtų narkotinių
medžiagų kiekis, gr.
(užkardant, per kratas ir
kt.)

G.Ivanauskie
nė

G.Ivanauskie
nė

9

64

86,3

134,9

809,741
4

R. Starkuvienė

937,774
1

R. Starkuvienė

III SKYRIUS
METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS
Išoriniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
- Aktyvus socialinis bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis bei jų
dalyvavimas nuteistųjų socialinės reabilitacijos procese gerina nuteistųjų socialinės integracijos
galimybes.
- Gerėjant visuomenės ir darbdavių požiūriui į nuteistus asmenis, atsiranda vis daugiau
galimybių įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingus darbus bei įdarbinti už pataisos įstaigos
ribų.
- Įsigaliojus naujiems Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimams
pradėtas taikyti lygtinis paleidimas pagal 157 straipsnio 3 dalį. Nuteistieji, išskyrus 157 straipsnio 2
dalyje nurodytus nuteistuosius, nuteistuosius, kurių nusikalstamo elgesio rizika aukšta ir kurie
nedaro pažangos, kad sumažintų savo nusikalstamo elgesio riziką, nuteistuosius, atliekančius
bausmę už labai sunkius nusikaltimus, taip pat nuteistuosius, atliekančius bausmę už sunkius
nusikaltimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso XVIII, XX, XXI, XXXV skyriuose, atlikę tris
ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, lygtinai paleidžiami iš pataisos įstaigų taikant
jiems intensyvią priežiūrą. Šio straipsnio taikymas teigiamai įtakojo nuteistųjų resocializacijos
procesą.
- Šiais metais pradėjus veikti nuteistųjų palydėjimo – pasitikimo modeliui, nuteistiesiems
suteikiama galimybė gauti socialinių darbuotojų konsultacijas dar būnant įkalinimo įstaigoje, o
vėliau su jais dirba savivaldybių socialiniai darbuotojai. Toks būdas padeda užtikrinti tinkamą
nuteistųjų socialinę integraciją.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
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Mažas pareigūnų darbo užmokestis lemia tai, kad jie palieka tarnybą, susirasdami
geriau apmokamą darbą arba prašosi iš aukštesnių pareigų perkelti į žemesnes, kad galėtų dirbti
pamainomis ir turėtų galimybę dirbti kitą darbą, todėl nukenčia darbo kokybė. Dėl šios priežasties
užpildytų laisvų etatų skaičius nedidėja. Į viduriniąją grandį pritraukti darbuotojus ypač sudėtinga.
Žiniasklaidos priemonių formuojama neigiama visuomenės nuomonė apie bausmių
vykdymo sistemą.
Žmogiškųjų išteklių trūkumas neigiamai įtakoja tarnybos bei atliekamų funkcijų
kokybę.

Vidiniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas padeda formuoti įstaigos specialistų
(atitinkamos srities) įgūdžius, padeda įsisavinti kintančią teisinio reguliavimo bazę bei sustiprina
darbuotojų pasitikėjimą savo jėgomis. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose.
Įstaigoje buvo didinamas socialinių darbuotojų ir psichologų skaičius, toliau buvo
diegiamas dinaminės priežiūros darbo metodas.
Didėjanti nuteistųjų motyvacija, rodoma iniciatyva įsitraukiant į programas, rodo
teigiamus rezultatus susijusius su naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo
kodekso pakeitimais, kurie teigiamai įtakoja nuteistųjų Resocializacijos procesus.
Įstaigoje organizuojamas profesinis nuteistųjų ugdymas sudaro galimybes tobulinti
nuteistųjų rengimą sugrįžimui į visuomenę ir tolimesnę jų integraciją į darbo rinką.
Teigiamos darbo aplinkos kūrimas, gerina darbo kokybę, produktyvumą ir dirbančių
žmonių gerovę.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Pataisos įstaigą sudaro trys atskiros pataisos namų teritorijos miškingoje vietovėje.
Todėl esant šioms sąlygoms vyksta dažni draudžiamų daiktų permetimai į šias uždaras teritorijas, o
pareigūnų galimybės juos efektyviai užkardyti, nesant reikiamų techninių priemonių, pakankamų
žmogiškųjų resursų ir esant bendrabutinio tipo gyvenamosioms patalpoms yra ribotos.
Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso aktualių nuostatų, taikomų
atvirosios kolonijos sąlygomis laikomų nuteistųjų atžvilgiu, kyla grėsmių dėl minėtų asmenų
pasišalinimo iš atvirosios kolonijos, drausmės pažeidimų ir pavojaus visuomenės saugumui. Taip
pat dėl didėjančio minėtų nuteistųjų skaičiaus, įstaigoje iškyla problema dėl šių nuteistųjų laikymo
vietų trūkumo.
Esant nepakankamam infrastruktūros gerinimo finansavimu, įstaigoje tinkamai
neužtikrinamos nuteistųjų laikymo sąlygos.
Įstaigos veiklos optimizavimo procesai, susiję su buhalterijos administravimo funkcijų
konsolidavimu, iki galo neužtikrina pateikiamos informacijos teisingumo, vykdomų procesų
savalaikio įgyvendinimo, taip pat padidėjo žmogiškųjų išteklių sąnaudos, susijusios su dokumentų
pateikimu Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
2021 metais viena iš prioritetinių sričių buvo nuteistųjų resocializacijos ir kriminogeninės
būklės gerinimas. Įgyvendinti struktūriniai pakeitimai Resocializacijos srityje diferencijavus
Resocializacijos skyriaus specialistų funkcijas bei įsteigus Vertinimo ir analizės grupę, pastebima
ženkliai aukštesnė atliekamų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimų bei rengiamų
socialinio tyrimo išvadų kokybė. Kompetentingai atlikti vertinimai bei itin išsamios socialinio
tyrimo išvados sudaro galimybę tinkamai įvertinti nuteistojo pažangą, individualizuoti taikomų
intervencinių bei prevencinių priemonių kryptis tolimesnio bausmės atlikimo metu bei sudaro
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sąlygas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai ir teismams priimti reikiamus sprendimus.
2021 m. pradėjo veikti Nuteistųjų kolektyvų tarybos, sudarančios galimybę patiems nuteistiesiems
dalyvauti nuteistųjų gyvenimo sąlygų gerinimo ir jų problemų sprendimo procesuose bei
sprendžiant kitus įvairius ir aktualius klausimus. Gerinant priklausomų nuo psichiką veikiančių
medžiagų asmenų reabilitaciją Antrajame sektoriuje prie Reabilitacinio centro įkurtas
poreabilitacinis centras, priimti priklausomybių konsultantai darbui Reabilitacijos centre su
priklausomais asmenimis. Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su Reabilitacijos centrais.
Negavus finansavimo nebuvo įgyvendintas Ekonomikos skatinimo plano tęstinumas ir
įstaigos Antrojo sektoriaus perimetro apsaugos sistemų modernizavimas atliktas nebuvo. Taip pat
neįrengti nuolatiniai pareigūnų postai kiekviename gyvenamajame Antrojo sektoriaus korpuse ar
būryje.
Siekiant efektyviau vykdyti nuteistųjų priežiūrą ir kontrolę įstaigoje Trečiajame sektoriuje
apsaugos perimetre ant pagrindinės tvoros sumontuota dviem eilėmis pjaunanti viela, išoriniame
apsaugos perimetro ruože įrengtos 4-ios metalinės konstrukcijų skardinės tvoros apsaugančios
patekimą į apsaugos bokštelius, tvorų vienoje pusėje įrengti rakinami varteliai. Ant tvoros
sumontuota pjaunanti viela. Pirmajame sektoriuje pabaigti remonto darbai, skirti kamerinio tipo
patalpų nuteistųjų apgyvendinimo įrengimui. Įrengta Pirmojo sektoriaus bendrabučio tipo patalpose
atlikti kapitaliniai remonto darbai. Statybų metu buvo įrengtos 26 kamerų tipo patalpos, kuriose
galima apgyvendinti 81 nuteistąjį, vaizdo stebėjimo, priešgaisrinė ir rekuperacinė vėdinimo
sistemos. Šalia pastato sutvarkyti septyni nuteistiesiems pasivaikščioti skirti kiemeliai. Pastato
pirmame ir antrame aukštuose įrengti modernūs kontrolės praėjimo punktai, iš kurių valdoma įeigos
kontrolė, vaizdo stebėjimo kontrolė, dėl to pareigūnams saugiau ir komfortiškiau atlikti tarnybą.
Siekiant atsisakyti įstaigai nebūdingų funkcijų perduota šilumos tiekimo buitiniams
vartotojams veikla Kaišiadorių rajono savivaldybei.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Kriminalinės žvalgybos valdybos
Kriminalinės žvalgybos skyriaus
vyriausiasis tyrėjas (atsakingas už įstaigą), atliekantis
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
direktoriaus funkcijas

Mindaugas Žirlys
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Veiklos organizavimo
vyriausioji specialistė
Miglė Keturkaitė

skyriaus

(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir
pavardė)

(8 346) 67007,
(telefonas)

migle.keturkaite@pravienpn-ak.lt
(el. paštas)
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